


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

PAWEŁ KOZIOŁ

Peregrynacja naǳień  listopada 
i na grób ǳiadka, malarza czer-
wonych obrazów
ulica ulizana ęzykiem ciemności
powietrze zimne deszcz cierpliwy: czeka
sam na siebie a tramwa zwleka uż goǳinę
bo święto zmarłych ich więc kole barǳie

poǳiemna cały tabor tam zstąpił choć zabrać
obiecał wiersz z warszawskich nieprzystanków
na ten na większy szary skąd się zacznie
długi marsz pospiesznego gǳie prawǳiwy tor

bęǳie tarł koła slangiem szyn podnosił
pociąg przedmiot liryczny ponad ęzyk
rzeki aż nagle pauza nie peron a pora
żółtego światła stac a trawa

ogród trzy puste ule światło ednak z inne
wysokości nie miód lecz sześciokątny
wykres: zszarzałe plastry dachówek pod skórą
takiego domu byli razem ak cukry proste

ak prosty bo podskórny zestaw farb: czerwienie
mocno związanych nitek krwi ak splot
płótna na który patrzę sam podróżny pigment
szczelnie ob ęty tylko przez tubkę wagonu

oraz przez myśl (nie prze ǳie) że nim mnie otworzy
stac a to zmarłych winno się spotykać uż
teraz w blasku wytrawnym ak werniks ak be ca
dla oszczędności czasu dla edności mie sca

ruchomego ak piasek wstępnego ak grunt
podobrazie podbrzusze podglebie na którym
pęǳel przyswa a sobie ściągawkę ściągnięte
etykietki ǳiurawą lekc ę aluminium
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ta czerwień w tubce nie est tylko słowem
alizaryna¹. porównać to z nimi
zawiniętymi ledwie w napis śmierć

¹alizaryna — organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, substanc a wykorzystywana ako barwnik,
znany uż w starożytności (Egipc anom, Fenic anom i Izraelczykom), uzyskiwana z korzeni marzany barwierskie
(rośliny znane też ako barwica, brocz, czerwone korzenie, czerwony gryk, knap, krap, marzanka, marzanna,
marzka, reta), występu ące naturalnie na terenach Europy płd.-wsch. (w Jugosławii, europe skie części Ro-
s i, na Krymie), w Az i (na Cyprze, w Iraku, Iranie, Jordanii, Libanie, Syrii, Turc i, Armenii, Gruz i, a także
w Tadżykistanie, Turkiestanie i Uzbekistanie), do XIX w. hodowane w Europie centralne do wyrobu farb.
[przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-
peregrynac a-na-ǳien--listopada--i-na-grob-ǳiadka-malarza-czerwonych-obrazow/
Tekst opracowany na podstawie: Paweł Kozioł, Czarne kwiaty dla wszystkich, Staromie ski Dom Kultury,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: Forest still life with great morning glory and toad, Otto Marseus van Schrieck
(/–), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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